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KAPITALI ADEKVAATSUSE ARUANNE 

 

1. Aruande eesmärk 

Kapitali adekvaatsuse aruande eesmärk on andmete saamine kapitali adekvaatsuse normatiivi ning 
omavahendite minimaalsuuruse täitmise kontrollimiseks. 
 
2. Aruande valdkond 
Kapitali adekvaatsuse aruandes kajastatakse investeerimisühingu omavahendid, neto-omavahendite 
minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks ja järgmised kapitalinõuded: 
1) kauplemisportfelli väliste positsioonide krediidiriski kapitalinõue; 
2) kauplemisportfelli positsiooniriski kapitalinõue; 
3) ülekanderiski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõue; 
4) valuutariski kapitalinõue; 
5) kaubariski kapitalinõue; 
6) operatsiooniriski kapitalinõue; 
7) kapitalinõue riskikontsentratsiooni piirmäära ületavatelt summadelt. 
 
3. Aruanderea struktuur 

1) Kirje identifikaator 
2) Väärtus 
 
4. Kirjete identifikaatori 

Sissemakstud aktsia- ja osakapital 2101 
Ülekurss 2102 
Kasumi arvel moodustatud reservid 2103 
Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum 2104 
Kinnisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata kasum 2111 
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum 2112 
Investeerimisühingu enda poolt emiteeritud võlainstrumentide eelmiste perioodide väärtuse 
muutus 

2115 

Väärtpaberistatud varade eelmiste perioodide realiseerimata kasum 2114 
Vähemusosalus (ainult konsolideeritud aruandes) 2120 
Realiseerimata valuutakursivahed (ainult konsolideeritud aruandes) 2121 
Immateriaalne põhivara 2129 
Aruandeperioodi kahjum 2130 
Aruandeperioodi kasum 2131 
Kinnisvarainvesteeringute aruandeperioodi realiseerimata kasum 2141 
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade aruandeperioodi realiseerimata kasum 2142 
Investeerimisühingu enda poolt emiteeritud võlainstrumentide aruandeperioodi väärtuse 
muutus 

2145 

Väärtpaberistatud varade aruandeperioodi realiseerimata kasum 2144 
Muud esimese taseme omavahendi 2150 
Esimese taseme omavahendite summa 2100 
Allutatud kohustused 2201 
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Eelisaktsiad 2202 
Piiranguid ületavad allutatud kohustused ja eelisaktsiad 2203 
Põhivara ümberhindluse reserv 2204 
Määramata tähtajaga instrumendid 2205 
Müügivalmis finantsinstrumendid 2206 
Kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumi osa 2207 
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade realiseerimata kasumi osa 2208 
Oodatavat kahju ületavad allahindlused ja korrigeerimised 2209 
Muud teise taseme omavahendid 2210 
Piiranguid ületavad teise taseme omavahendid 2211 
Teise taseme omavahendite summa 2200 
Olulised osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes 2260 
Olulised osalused kindlustusandjates 2261 
Muud osalused 2262 
Oodatav kahju 2263 
Väärtpaberistatud positsioonid 2264 
Muud omavahenditest maha arvatavad positsioonid 2265 
Mahaarvamised kokku 2270 
Tähtajalised allutatud kohustused 2301 
Muud kolmanda taseme omavahendid 2302 
Kolmanda taseme omavahendite summa 2300 
Omavahendite miinimumsuurus 2400 
Esimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi 2401 
Teise taseme omavahendid pärast mahaarvamisi 2402 
Teise taseme omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 2403 
Kolmanda taseme omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 2404 
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 2405 
Keskvalitsused ja keskpangad standardmeetodil 2501 
Regionaal- ja kohalikud omavalitsused standardmeetodil 2502 
Riigiasutuste poolt hallatavad asutused, kasumit mittetaotlevad asutused ja ühingud 
standardmeetodil 

2503 

Multilateraalsed arengupangad standardmeetodil 2504 
Rahvusvahelised organisatsioonid standardmeetodil 2505 
Krediidiasutused ja investeerimisühingud standardmeetodil 2506 
Äriühingud standardmeetodil 2507 
Jaenõuded standardmeetodil 2508 
Kinnisvaraga tagatud nõuded standardmeetodil 2509 
Viivituses nõuded standardmeetodil 2510 
Kõrge riskiga varad standardmeetodil 2511 
Pandikirjad standardmeetodil 2512 
Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja muude äriühingute lühiajalised võlgnevused 
standardmeetodil 

2513 

Investeerimisfondide aktsiad ja osakud standardmeetodil 2514 
Muud varad standardmeetodil 2515 
Väärtpaberistatud positsioonid standardmeetodil 2516 
Keskvalitsused ja keskpangad sisereitingute meetodil 2551 
Krediidiasutused, investeerimisühingud ja kohalikud omavalitsused sisereitingute meetodil 2552 
Muud äriühingud sisereitingute meetod 2553 
Jaenõuded sisereitingute meetodil 2557 
Väärtpaberistatud positsioonid sisereitingute meetodil 2558 
Omakapitali instrumendid sisereitingute meetodil 2559 
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku 2500 
Valuutariski kapitalinõue 2600 



Kaubariski kapitalinõue 2650 
Intressipositsiooniriski kapitalinõue 2701 
Aktsiapositsioonirisk kapitalinõue 2702 
Kapitalinõuded optsioonidelt 2703 
Riskikontsentratsiooni piirmäärasid ületavate kauplemisportfelli positsioonide kapitalinõue 2704 
Ülekanderiski kapitalinõue 2705 
Valuutariski, kaubariski ja kauplemisportfelli positsiooniriski kapitalinõuded sisemudelite 
meetodil 

2709 

Valuutariski, kaubariski ja kauplemisportfelli positsiooniriski kapitalinõuded kokku 2700 
Operatsiooniriski baasmeetod 2801 
Operatsiooniriski standardmeetod 2802 
Operatsiooniriski täiustatud mõõtmismudelite meetod 2803 
Operatsiooniriski kapitalinõuded kokku 2800 
Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks 2950 
Kapitali adekvaatsus 2999 
Muud varad sisereitingute meetodil 2554 
Omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks (ainult soolo aruandes) 2925 
 
5. Väärtus 

5.1 Esimese taseme omavahendid 
Esimese taseme omavahendid kajastatakse lähtudes “Väärtpaberituru seaduse” §-s 98 sätestatust. 
Esimese taseme omavahendid tähistatakse identifikaatoritega 2101–2150. 
1) Kirje 2101 „Sissemakstud aktsia- ja osakapital” 
Siin näidatakse sissemakstud aktsia- ja osakapital bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
2) Kirje 2102 „Ülekurss” 
Siin näidatakse sissemakstud ülekurss bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
3) Kirje 2103 „Kasumi arvel moodustatud reservid” 
Siin näidatakse kasumi arvel moodustatud reservid, sealhulgas „Äriseadustiku” alusel moodustatud 
kohustuslik reservkapital bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
4) Kirje 2104 „Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum” 
Siin näidatakse eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum bilansilises väärtuses 
aruandeperioodi lõpu seisuga. 
5) Kirje 2111 „Kinnisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2104 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses 
mõõdetud kinnisvarainvesteeringutelt. Erinevate kinnisvaraobjektide kasumit ja kahjumit ei 
tasaarvestata. Realiseerimata kasum näidatakse miinusmärgiga. 
6) Kirje 2112 „Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2104 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses 
mõõdetud investeeringutelt tütar- ja sidusettevõtjatesse. Erinevate investeeringute kasumit ja kahjumit 
ei tasaarvestata. Realiseerimata kasum näidatakse miinusmärgiga. 
7) Kirje 2114 „Väärtpaberistatud varade eelmiste perioodide realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2104 näidatud summas sisalduva väärtpaberistatud varade realiseerimata kasumi 
ja kahjumi vahe juhul, kui see on positiivne. Realiseerimata kahjumit ületav realiseerimata kasum 
näidatakse miinusmärgiga. Kui realiseerimata kahjum ületab realiseerimata kasumi, on kirje väärtus 
null. 
8) Kirje 2115 „Investeerimisühingu enda poolt emiteeritud võlainstrumentide eelmiste perioodide 
väärtuse muutus” Siin näidatakse õiglases väärtuses kajastatud kohustuste väärtuse muutusest 
tulenevad tulud ja kulud, mida ei kaasata omavahendite koosseisu vastavalt käesoleva määruse § 7 
lõikele 71. Kahjum näidatakse plussmärgiga ja kasum miinusmärgiga. 
9) Kirje 2120 „Vähemusosalus” 
Konsolideeritud aruandes näidatakse siin vähemusosalus aruandeperioodi lõpu bilansilises väärtuses. 
Soolo aruandes on kirje väärtus null. 
10) Kirje 2121 „Realiseerimata valuutakursivahed” 



Konsolideeritud aruandes näidatakse siin realiseerimata kursivahed aruandeperioodi lõpu bilansilises 
väärtuses. Soolo aruandes on kirje väärtus null. 
11) Kirje 2129 „Immateriaalne põhivara” 
Siin näidatakse immateriaalse põhivara aruandeperioodi lõpu bilansiline väärtus. Immateriaalne 
põhivara näidatakse miinusmärgiga. 
12) Kirje 2130 „Aruandeperioodi kahjum” 
Siin näidatakse aruandeperioodi kahjum bilansilises väärtuses. Aruandeperioodi kahjum näidatakse 
miinusmärgiga. 
13) Kirje 2131 „Aruandeperioodi kasum” 
Siin näidatakse aruandeperioodi kasum juhul, kui selle suurust on kontrollinud audiitor ning on 
täidetud “Väärtpaberituru seaduse” § 98 lõigetes 5, 51 ja 6 sätestatud tõendusmaterjalide esitamise 
nõuded aruandeperioodi kasumi arvamiseks omavahenditesse. Aruandeperioodi kasum näidatakse 
bilansilises väärtuses kuupäeva seisuga, millega see on audiitori poolt kontrollitud. Kui 
investeerimisühingul on pärast kontrolli läbiviimist kahjum, näidatakse kirjel aruandeperioodi kasum 
bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. Ülejäänud juhtudel näidatakse kasumi väärtuseks 
null. 
14) Kirje 2141 „Kinnisvarainvesteeringute aruandeperioodi realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2131 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses 
mõõdetud kinnisvarainvesteeringutelt. Erinevate kinnisvaraobjektide kasumit ja kahjumit ei 
tasaarvestata. Realiseerimata kasum näidatakse miinusmärgiga. Kui identifikaatoriga 2131 tähistatud 
kirjel on aruandeperioodi kasumi väärtus null, näidatakse siin samuti null. 
15) Kirje 2142 „Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade aruandeperioodi realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2131 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses 
mõõdetud investeeringutelt tütar- ja sidusettevõtjatesse. Erinevate investeeringute kasumit ja kahjumit 
ei tasaarvestata. 
Realiseerimata kasum näidatakse miinusmärgiga. Kui identifikaatoriga 2131 tähistatud kirjel on 
aruandeperioodi kasumi väärtus null, näidatakse siin samuti null. 
16) Kirje 2144 „Väärtpaberistatud varade aruandeperioodi realiseerimata kasum” 
Siin näidatakse kirjel 2131 näidatud summas sisalduva väärtpaberistatud varade realiseerimata kasumi 
ja kahjumi vahe juhul, kui see on positiivne. Realiseerimata kahjumit ületav realiseerimata kasum 
näidatakse miinusmärgiga. Kui realiseerimata kahjum ületab realiseerimata kasumi, on kirje väärtus 
null. Kui 
identifikaatoriga 2131 tähistatud kirjel on aruandeperioodi kasumi väärtus null, näidatakse siin samuti 
null. 
17) Kirje 2145 „Investeerimisühingu enda poolt emiteeritud võlainstrumentide väärtuse muutus 
aruandeperioodil” 
Siin näidatakse õiglases väärtuses kajastatud kohustuste väärtuse muutusest tulenevad tulud ja kulud, 
mida ei kaasata omavahendite koosseisu vastavalt käesoleva määruse § 7 lõikele 71. Kahjum 
näidatakse plussmärgiga ja kasum miinusmärgiga. 
18) Kirje 2150 „Muud esimese taseme omavahendid” 
Siin näidatakse muud esimese taseme omavahendid vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” § 98 lõike 1 
punktile 7. 
19) Kirje 2100 „Esimese taseme omavahendite summa” 
Siin näidatakse kirjete 2101–2150 väärtuste summa. 
 
5.2 Teise taseme omavahendid 
Teise taseme omavahendid kajastatakse lähtudes “Väärtpaberituru seaduse” §-s 99 sätestatust. Teise 
taseme omavahendid tähistatakse identifikaatoritega 2201–2211. 
20) Kirje 2201 „Allutatud kohustused” 
Siin näidatakse investeerimisühingu allutatud kohustused, mis vastavad “Väärtpaberituru seaduse” §-s 
991 sätestatud tingimustele. Tähtajatud ning tähtajalised allutatud kohustused järelejäänud tähtajaga 
üle viie aasta näidatakse bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga ilma tekkepõhise 
intressita. Tähtajalised allutatud kohustused järelejäänud tähtajaga vähem kui viis aastat näidatakse 
vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” § 991 lõikele 7 vähendatud väärtuses (alates järelejäänud tähtajast 



viis aastat vähendatakse allutatud kohustuse algsummat 20 protsendi võrra aastas ehk viie protsendi 
võrra iga kolme kuu järel). 
21) Kirje 2202 „Eelisaktsiad” 
Siin näidatakse investeerimisühingu poolt emiteeritud eelisaktsiate nimiväärtus, millest on maha 
arvatud tagasiostetud eelisaktsiate bilansiline väärtus (soetusmaksumus) aruandeperioodi lõpu seisuga. 
22) Kirje 2203 „Piiranguid ületavad allutatud kohustused ja eelisaktsiad” 
Siin näidatakse summa, mille võrra identifikaatoritega 2201 ja 2202 tähistatud kirjetel näidatud 
allutatud kohustuste ja eelisaktsiate summa ületab “Väärtpaberituru seaduse” § 102 lõikes 7 sätestatud 
piirangut (summa, mille võrra identifikaatoritega 2201 ja 2202 tähistatud kirjete summa ületab 50 
protsenti identifikaatoriga 2100 tähistatud kirjel näidatud summast). Piirangut ületav summa 
näidatakse miinusmärgiga. Kui allutatud kohustuste ja eelisaktsiate summa ei ületa nimetatud 
piirangut, näidatakse null. 
23) Kirje 2204 „Põhivara ümberhindluse reserv” 
Siin näidatakse põhivara ümberhindluse reserv bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
24) Kirje 2205 „Määramata tähtajaga instrumendid” 
Siin näidatakse “Väärtpaberituru seaduse” §-s 992 sätestatud tingimustele vastavate määramata 
tähtajaga väärtpaberite ja muude instrumentide bilansiline väärtus aruandeperioodi lõpu seisuga. 
25) Kirje 2206 „Müügivalmis finantsinstrumendid” 
Siin näidatakse 45 protsenti aruandeperioodi lõpu seisuga bilansis omakapitali koosseisus kajastatud 
müügivalmis omakapitali- ja võlainstrumentide ümberhindluse summast vastavalt käesoleva määruse 
§ 7 lõigetele 5–7. 
26) Kirje 2207 „Kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumi osa” 
Siin näidatakse 45 protsenti identifikaatoritega 2111 ja 2141 tähistatud kirjetel näidatud 
kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumist. Realiseerimata kasum näidatakse plussmärgiga. 
27) Kirje 2208 „Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade realiseerimata kasumi osa” 
Siin näidatakse 45 protsenti identifikaatoritega 2112 ja 2142 tähistatud kirjetel näidatud tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiate ja osakute realiseerimata kasumist. Mitteoluliste osaluste puhul näidatakse 
kirjel identifikaator null. Realiseerimata kasum näidatakse plussmärgiga. 
28) Kirje 2209 „Oodatavat kahju ületavad allahindlused ja korrigeerimised” 
Siin näidatakse summa, mille võrra aruandes „Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski aruanne 
sisereitingute meetoditel” (edaspidi krediidiriski sisereitingute meetodite aruanne) 17. kirjel näidatud 
allahindlused ja korrigeerimised ületavad vastavalt käesoleva määruse §-dele 62–65 ja 67–68 
arvutatud oodatava kahju, kuid mitte rohkem kui 0,6 protsenti krediidiriski sisereitingute meetodite 
aruande 16. kirjel näidatud riskiga kaalutud varast. Kui oodatav kahju ületab väärtuste korrigeerimise 
ja allahindluste summa või kui investeerimisühing kasutab krediidiriski kapitalinõude arvutamisel 
standardmeetodit, on kirje väärtus null. 
29) Kirje 2210 „Muud teise taseme omavahendid” 
Siin näidatakse muud instrumendid, mis vastavad “Väärtpaberituru seaduse” § 99 lõikes 5 sätestatud 
tingimustele. Muud teise taseme omavahendid näidatakse ulatuses, mille arvamiseks teise taseme 
omavahendite koosseisu on olemas “Väärtpaberituru seaduse” § 99 lõikes 4 sätestatud luba. 
30) Kirje 2211 „Piiranguid ületavad teise taseme omavahendid” 
Siin näidatakse “Väärtpaberituru seaduse” § 102 lõikes 6 teise taseme omavahenditele sätestatud 
piirangut ületavad teise taseme omavahendid (summa, mille võrra kirjetel 2201−2210 näidatud teise 
taseme omavahendite summa ületab identifikaatoriga 2100 tähistatud kirjel näidatud esimese taseme 
omavahendite summa). Esimese taseme omavahendeid ületav summa näidatakse miinusmärgiga. Kui 
teise taseme omavahendite summa on väiksem kui kirjel 2100 näidatud summa, on kirje väärtus null. 
31) Kirje 2200 „Teise taseme omavahendite summa” 
Siin näidatakse kirjetel 2201–2211 kajastatud teise taseme omavahendite summa. 
 
5.3 Mahaarvamised 

Mahaarvamiste kajastamisel lähtutakse “Väärtpaberituru seaduse” §-s 96 sätestatust. Mahaarvamised 
näidatakse 
kirjetel 2260–2270. Mahaarvamised näidatakse vastavatel aruandekirjetel plussmärgiga. 
32) Kirje 2260 „Olulised osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes” 
Siin näidatakse olulised osalused, allutatud nõuded ning muud teise taseme omavahenditesse kuuluvad 



instrumendid teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” § 96 lõike 
1 punktile 1 bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
33) Kirje 2261 „Olulised osalused kindlustusandjates” 
Siin näidatakse olulised osalused, allutatud nõuded ning muud teise taseme omavahenditesse kuuluvad 
instrumendid kindlustusandjates, edasikindlustusandjates ning kindlustusvaldusettevõtjates vastavalt 
“Väärtpaberituru seaduse” § 96 lõike 1 punktile 3 bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
34) Kirje 2262 „Muud osalused” 
Siin näidatakse olulisest osalusest väiksemad osalused, allutatud nõuded ning muud teise taseme 
omavahendite 
koosseisu kuuluvad instrumendid teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes vastavalt “Väärtpaberituru 
seaduse” § 96 lõike 1 punktile 2 bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
35) Kirje 2263 „Oodatav kahju” 
Siin näidatakse summa, mille võrra krediidiriski sisereitingute meetodite aruandes esitatud andmete 
alusel vastavalt käesoleva määruse §-de 62–65 ja 67–68 alusel arvutatud oodatav kahju ületab sama 
aruande 17. kirjel näidatud allahindlusi ja korrigeerimisi. Kui oodatav kahju on väiksem kui 
korrigeerimiste ja allahindluste summa 
või kui investeerimisühing kasutab krediidiriski kapitalinõude arvutamisel standardmeetodit, on kirje 
väärtus null. 
36) Kirje 2264 „Väärtpaberistatud positsioonid” 
Siin näidatakse väärtpaberistatud positsioonid vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” § 96 lõikele 3 
juhul, kui investeerimisühing ei võta neid positsioone arvesse kapitalinõuete arvutamisel. 
Väärtpaberistatud positsioonid näidatakse bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. 
37) Kirje 2265 „Muud omavahenditest maha arvatavad positsioonid” 
Siin näidatakse muud omavahenditest mahaarvatavad positsioonid. 
38) Kirje 2270 „Mahaarvamised kokku” 
Siin näidatakse kirjetel 2260–2265 näidatud mahaarvamiste summa. 
 
5.4 Kolmanda taseme omavahendid 

Kolmanda taseme omavahendite kajastamisel lähtutakse “Väärtpaberituru seaduse” §-s 100 sätestatust. 
Kolmanda taseme omavahendid kajastatakse kirjetel 2300–2302. 
39) Kirje 2301 „Tähtajalised allutatud kohustused” 
Siin näidatakse allutatud kohustused, mis vastavad “Väärtpaberituru seaduse” §-s 971 ning § 991 lõike 
1 punktis 1 sätestatule. Allutatud kohustused näidatakse bilansilises väärtuses aruandeperioodi lõpu 
seisuga. 
40) Kirje 2302 „ Muud kolmanda taseme omavahendid” 
Siin näidatakse muud kolmanda taseme omavahendite nõuetele vastavad instrumendid vastavalt 
“Väärtpaberituru seaduse” §-le 100. 
41) Kirje 2300 „Kolmanda taseme omavahendite summa” 
Siin näidatakse kolmanda taseme omavahendite summa. 
 
5.5 Usaldatavusnormatiivide arvutamisel kasutatavad omavahendid 
Usaldatavusnormatiivide arvutamisel kasutatavate omavahendite kajastamisel lähtutakse 
“Väärtpaberituru seaduse” §-des 96–100, 102 sätestatust. 
42) Kirje 2400 „Omavahendite miinimumsuurus” 
Siin näidatakse vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” § 96 lõigetele 1 ja 2, ning §-le 1001 lõikele 1 
arvutatud omavahendite miinimumsuurus ning riskide kontsentreerumise piirmäärade ja osalustele 
äriühingutes seatud piirangute arvutamisel kasutatavad omavahendid. Omavahendid arvutatakse 
järgmiselt: 
a) esimese taseme omavahendite summast (tähistatud identifikaatoriga 2100) arvatakse maha 50 
protsenti identifikaatoritega 2260–2262 näidatud mahaarvamiste summast; 
b) teise taseme omavahendite summast (tähistatud identifikaatoriga 2200) arvatakse maha 50 protsenti 
identifikaatoritega 2260–2262 näidatud mahaarvamiste summast. Kui mahaarvamisele kuuluv summa 
ületab teise taseme omavahendid, arvatakse puudujääv osa maha esimese taseme omavahenditest; 
c) pärast punktides a ja b nimetatud mahaarvamisi summeeritakse järelejäänud esimese ja teise taseme 
omavahendid. 



43) Kirje 2401 „Esimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi” 
Siin näidatakse esimese taseme omavahendid (tähistatud identifikaatoriga 2100), millest on maha 
arvatud 50 protsenti identifikaatoritega 2260–2265 näidatud mahaarvamiste summast. 
44) Kirje 2402 „Teise taseme omavahendid pärast mahaarvamisi” 
Siin näidatakse teise taseme omavahendid (tähistatud identifikaatoriga 2200), millest on maha arvatud 
50 protsenti identifikaatoritega 2260–2265 näidatud mahaarvamiste summast. Kui mahaarvamisele 
kuuluv summa ületab teise taseme omavahendid, arvatakse puudujääv osa maha esimese taseme 
omavahenditest. 
45) Kirje 2403 „Teise taseme omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks” 
Siin näidatakse kapitali adekvaatsuse arvutamiseks kasutatavad teise taseme omavahendid pärast 
mahaarvamisi, arvestades “Väärtpaberituru seaduse” § 102 lõigetes 5–11 sätestatud piiranguid. 
46) Kirje 2404 „Kolmanda taseme omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks” 
Siin näidatakse kapitali adekvaatsuse arvutamiseks kasutatavad kolmanda taseme omavahendid 
arvestades “Väärtpaberituru seaduse” § 102 lõigetes 9–11 sätestatud piiranguid. 
47) Kirje 2405 „Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks” 
Siin näidatakse kirjetel 2401, 2403 ja 2404 esitatud kapitali adekvaatsuse arvutamiseks kasutatava 
esimese, teise ja kolmanda taseme omavahendite summa. 
 

5.6 Kapitalinõuded 
Kapitalinõuded kajastatakse, lähtudes käesoleva määruse 3. peatükis sätestatust. Kapitalinõuete 
kajastamisel kasutatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 2 toodud koefitsiente. Kapitalinõuded 
tähistatakse identifikaatoritega 2501–2803. 
48) Kirjed 2501–2516 standardmeetodil arvutatud krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski 
kapitalinõuded 
Siin näidatakse aruandes „Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski aruanne standardmeetodil” esitatud 
alusandmete alusel arvutatud krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded aruanderea 2. 
kirjel näidatud riskipositsiooni klasside lõikes. 
49) Kirjed 2551–2558 sisereitingute meetodil arvutatud krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski 
kapitalinõuded 
Siin näidatakse aruandes „Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski aruanne sisereitingute meetoditel” 
esitatud alusandmete alusel arvutatud krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded 
aruanderea 2. kirjel näidatud riskipositsiooni klasside lõikes. 
50) Kirje 2559 „Omakapitali instrumendid sisereitingute meetodil” 
Siin näidatakse aruandes „Omakapitali instrumentide aruanne sisereitingute meetoditel” esitatud 
alusandmete alusel omakapitali instrumentidelt arvutatud kapitalinõue. 
51) Kirje 2500 „Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku” 
Siin näidatakse kirjetel 2501–2559 kajastatud krediidiriski kapitalinõuded kokku. 
52) Kirje 2600 „Valuutariski kapitalinõue” 
Siin näidatakse „Valuutariski aruandes” esitatud alusandmete alusel arvutatud valuutariski 
kapitalinõue. 
53) Kirje 2650 „Kaubariski kapitalinõue” 
Siin näidatakse „Kaubariski aruandes” esitatud alusandmete alusel arvutatud kaubariski kapitalinõue. 
54) Kirje 2701 „Intressipositsiooniriski kapitalinõue” 
Siin näidatakse „Intressipositsiooni riski aruandes” esitatud alusandmete alusel arvutatud 
intressipositsiooni riski kapitalinõue. 
55) Kirje 2702 „Aktsiapositsiooniriski kapitalinõue” 
Siin näidatakse „Aktsiapositsiooni riski aruandes” esitatud alusandmete alusel arvutatud 
aktsiapositsiooni riski kapitalinõue. 
56) Kirje 2703 „Kapitalinõuded optsioonidelt” 
Siin näidatakse vastavalt käesoleva määruse 3. peatüki 3. jaole optsioonidelt arvutatud kapitalinõuded, 
välja arvatud käesoleva määruse § 251 alusel arvutatud kapitalinõuded, mis kajastatakse muudel 
kapitalinõuete kirjetel vastavalt alusvarale. 
57) Kirje 2704 „Riskikontsentratsiooni piirmäärasid ületavate kauplemisportfelli positsioonide 
kapitalinõue” 
Siin näidatakse „Riskikontsentratsiooni ületavate kauplemisportfelli positsioonide aruandes” esitatud 



alusandmete alusel arvutatud riskikontsentratsiooni piirmäärasid ületavatelt kauplemisportfelli 
positsioonidelt arvutatud kapitalinõue. 
58) Kirje 2705 „Ülekanderiski kapitalinõue“  
Siin näidatakse „Ülekanderiski aruandes“ esitatud alusandmete alusel arvutatud ülekanderiski 
kapitalinõue. 
59) Kirje 2709 „Valuutariski, kaubariski ja kauplemisportfelli positsiooniriski kapitalinõuded 
sisemudelite meetodil”  
Siin näidatakse valuutariski, kaubariski ja kauplemisportfelli positsiooniriski katmiseks arvutatud 
kapitalinõuded juhul, kui investeerimisühing kasutab nimetatud kapitalinõuete arvutamiseks sisemisi 
riskimõõtmismudeleid vastavalt käesoleva määruse 3. peatüki 6. jao 4. jaotisele. 
60) Kirje 2700 „Valuutariski, kaubariski ja kauplemisportfelli positsiooniriski kapitalinõuded kokku” 
Siin näidatakse kirjetel 2701–2709 näidatud kapitalinõuete summa. 
61) Kirjed 2800–2803 Operatsiooniriski kapitalinõuded 
Siin näidatakse „Operatsiooniriski aruandes” esitatud alusandmete alusel arvutatud operatsiooniriski 
kapitalinõuded kasutatud meetodite lõikes ja kokku. 
62) Kirje 2925 „Omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks (ainult soolo aruandes” 
Siin näidatakse omavahendite nõutav minimaalsuurus vastavalt “Väärtpaberituru seaduse” §-le 941. 
63) Kirje 2950 „Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks” 
Siin näidatakse kirjetel 2500, 2600, 2650, 2700 ja 2800 näidatud kapitalinõuete summad kokku. 
64) Kirje 2999 „Kapitali adekvaatsus” 
Siin näidatakse kirjel 2405 kajastatud omavahendite ja 10-ga korrutatud kirjel 2950 kajastatud 
kapitalinõuete suhe (kapitali adekvaatsus). Kapitali adekvaatsus näidatakse koefitsiendina täpsusega 
neli kohta pärast koma. 


